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KES ÄTERVEIS ET OIKARAIS ELTA
Alkukesän säät ovat suosineet lomalaisia ja kaikkia luonnossa liikkujia. Toivottavasti
samanlaiset kelit jatkuvat ja sää suosii tulossa olevaa Marjetantori juhlaa.
Perinteinen kylätapahtumahan järjestetään jälleen 21.7.2018 klo 11-15 Oikaraisen koulun
pihapiirissä. Talkootyönä toteutettava kaikille avoin juhla on jo muodostunut kyläläisten ja
mökkiläisten kohtaamispaikaksi, jossa on mukava tavata tuttavia ja tutustua uusiin
asukkaisiin.
Viimevuosina talkoolaisten määrä on vähentynyt ja keski-ikä kipuaa kokoajan ylemmäksi,
tämä kehitys uhkaa vaarantaa koko tapahtuman järjestämistä. Toivoisinkin kaikkia
aktivoitumaan ja osallistumaan tapahtuman järjestämiseen ja suunnitteluun. Suunnittelukin
aloitetaan miltei heti edellisen juhlan jälkeen, mutta varsinainen ”torikokousten” pito alkaa
kevätpuolella. Kaikki kyläyhdistyksen hallituksen kokouksethan ovat kaikille avoimia ja
niistä pyritään kertomaan hyvissä ajoin esim. facebook sivujen kautta.
Tämänvuotisen juhlan ohjelmisto on jo lyöty lukkoon ja järjestämiseen kaivataan lisää
käsipareja. Talkoot alkavat torstaina 19.7 ja perjantaina 20.7 noin klo.16 ja pyritään
lopettelemaan klo.20 aikaan. Lauantaina 21.7 aloitetaan klo 9 aikaan.
Talkoolaisten kesken arvotaan Koivulan Tilan tuotepalkintoja seuraavasti: kolmena päivänä
osallistuneiden kesken naudan entrecote n.2,3kg ja rasia ternimaitoa. Kahtena päivänä
osallistuneiden kesken 4 pkt makkaraa ja purkki ternimaitoa sekä yhtenä päivänä
osallistuneiden kesken paketti makkaraa ja ternimaitopurkki. Kaikkien talkoolaisten tulee
arvontaa varten ilmoittautua allekirjoittaneelle.
Lisäksi lauantaina toritapahtuman purkamisen jälkeen Kemilän sauna lämpiää perinteisesti
talkoolaisille.
Myöhemmin järjestetään talkoolaisille virkistyspäivä Kemilässä palkkioksi työpanoksesta.
Syyspuolella järjestetään jälleen venetsialaistapahtuma joka viimevuonna sai todella hyvän
vastaanoton. Tapahtuman järjestämisen ehtona on että saadaan riittävästi talkooväkeä.
Lisätietoa tapahtumista ja kyläyhdistyksen toiminnasta allekirjoittaneelta.
Terveisin Juho Koivula, P: 0445151911
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KEMILÄ
... idyylinen paikka vuokrata lomanviettoon, juhlien järjestämiseen (häihin, rippi & kaste
& synttäri & polttari juhlintaan ym.), virkistäytymis- päiviin ja iltoihin jne..
Pirtti on sopiva 10-20 henkilölle, yöpymiseen noin 5-10 henkilölle. Saunasta löytyy
uittoajan tunnelmaa. Pihalta löytyy huussi, suuri venekatos, laavu ja hiekkaranta.

Kemilän Vuokraus

Ryhmiltä 150e/vrk,
Perheiltä 100e/vrk, Viikkohinta 500e
Oikaraisen kyläyhdistyksen jäseniltä
80e/vrk, pelkkä sauna 50e/vrk
Siivous 60e
Varaukset ja lisäkyselyt:
Heli 0443111112,
lahdesmaki.heli@gmail.com

Kemilän sauna

VENETS IALAIS ET
la 25 . 8 . 1 8 klo. 1 8 -22
Oikaraisella, Kemilän Uittopirtillä
Kemiläntie 1 9
Koko perheen tapahtuma
Ohjelmassa mm.

tanssia live musiikin säestyksellä
kotimainen tapasbuffetti
käviöiden kesken arvotaan kotimainen ruoka tuotepaketti
Teksti ja kuva: Heli Lähdesmäki
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Permantokosken tienhaarasta n.
1,5 km päässä Raudanjoen puolella Somosenkankaalla sijaitsee
laajalla alalla siirtokivilohkareiden jono. Kivet ovat todennäköisesti jääkauden aikaisten mannerjään reunojen ”catepillaroimia”
ja myöhempien vuosituhansien
vesi ja pakkanen niitä osaltaan
murskailleet.
Näiden siirtokivien joukossa
melko lähellä tietä on kansan
keskuudessa ”Somosen kirkoksi”
nimetty lohkare. Se on melko
näyttävä, ”torninsa” kohdalta
kymmenisen metriä korkea. Sen
ympärillä on myös pienempiä
lohkareita. Ovatko ne peräisin
tästä päälohkareesta vai ovatko jo
sellaisenaan siinä perussiirrossa
mukana tulleita, sen geologit
pystyisivät selittämään.
Nimensä Somosen kirkko se on
kyläläisten mukaan saanut siitä,
kun joskus viime vuosituhannella
silloinen Ylioikaraisen isäntä –
alueen omistaja, nykyisten omistajien isän isä – piti tapanaan
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S O MO S EN

kesäisinä sunnuntaipäivinä mennä
tämän kiven läheisyyteen pitämään omaa hiljaista hartaushetkeään. Alueella ei silloin ollut
maantietä, kinttupolku vain, ja
rauhaisa ympäristö oli hartaudenpitäjälle luonnon takaama.

on ollut kerran kesässä jumalanpalvelus, nykyisin kotiseutuyhdistys Totton Marjetanjuhlapäivänä heinäkuulla. Väkeä tilaisuuteen on vuosi vuodelta
tullut yhä enenevässä määrin.
Kylän Martat ovat olleet
tilaisuudessa kirkkokahvittajina.
Sään haltijat ovat yleensä suosineet tilaisuutta jos ei aina ihan
aurinkoisella niin ainakin poutasäällä.

Somosenkankaalla oli sitten myöhemmin, ennen sotia ja sodan jälkeenkin, kylän nuorten tapana kokoontua helluntaikokkoa polttamaan ja siinä kankaalla piirileikissä karkeloimaan ja laula- Vajaan viiden kilometrin päässä
Somosen kirkosta sijaitsee Permaan.
mantokosken voimalaitos. Siitä
1950-luvulla rakennettiin Per- kilometrin verran eteenpäin on
mantokosken voimalaitos. Kylä- katos, jossa säilytetään kohdalla
läisten kertoman mukaan oli koko Raudanjoessa 1800-alkupuolelta
Somosenkankaan kiviröykkiöt lähtien toimineen sahalaitoksen
joutua voimalaitoksen sepeli- jäämistöä, joka voimalaitoksen
murskaamon tuhoamaksi. Onnek- rakentamisen yhteydessä saatiin
si muutamat kyläläiset saivat So- näin katon alle. Siellä on mm.
mosenkirkolle suojelupäätöksen vesiratas, voimansiirtoakseleita
yms. sahaan kuuluneita osia.
ja näin alue jäi rauhaan.
Saha toimi siis Raudanjoen HaAikanaan pastori Reijo Miettu- kokönkäässä ja sen yhteydessä
nen keksi Somosen kirkon mai- lienee ollut myös mylly, jonka
nioksi kesäisen jumalanpalveluk- jauhinkiviä myös suojassa on.
sen paikaksi. Siitä lähtien siellä
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KIRKKO
Marj etanpäivän
historiaa

Marjetan sunnuntai on vanhastaan ollut rovaniemeläisten
kirkkopyhä.
Ensimmäinen
Marjetanpäivän juhlan kotiseutuyhdistys Totto järjesti
20.2.1952 Lapin lääninhallituksen juhlasalissa, ja sen jälkeen pitäjänpäivää on vietetty
joka vuosi, vuodesta 1957
alkaen Pöykkölässä ulkoilmajuhlana.
Juhlan päärunko on samanlainen. Yhteinen aloitus,
VPK:n soittokunta, arvokas
juhlapuhe, perinteiset yhteislaulut, joista viimeisenä kajautetaan Maakuntalaulu. Perinteisiin kuuluu sekin, että juontaja
pyytää terveselkäisiä juhlavieraita kantamaan istumalankut
takaisin navetassa sijaitsevaan
tapuliin. Ohjelman vaihtuvaan
osaan suunnitellaan kuitenkin
aina jotain uutta.
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Tänä vuonna Marjetanpäivän
juhlaa vietetään sunnuntaina
22.7.
Ote Kaarlo Alaojan kirjoittamasta kotiseutuyhdistys Totton
julkaisusta.

Yläkemij oen
seurakunta-alueen
tapahtumia kesällä:
21.07. klo 13.30 Auttin
markkinoilla lauletaan kauneimpia Suvilauluja. Vohon
Veikot, Yläkemijoen kuoro,
Sanna Peltola, Topi Litendahl.

13.08. klo 18 Auttissa Juhonkolon laavulaulut, Sanna
Peltola, Marja-Liisa Ylipulli.
27.08. klo 18 Oikaraisella Kemilän laavulaulut, Sanna Peltola, Marja-Liisa Ylipulli.
28.08. klo 18 Juotasniemen
laavulaulut, Sanna Peltola,
Marja-Liisa Ylipulli.
Teksti ja kuvat: Jouni
Hagström, Rovaniemen
seurakunta

22.07. klo 11 Somosen kirkolla Marjetanpäivän metsäkirkko,
Elina Rask-Litendahl.
12.08. klo 15 Tennilän kylätalon laavulaulut, Sanna Peltola, Marja-Liisa Ylipulli.
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MITÄ KOTIKYLÄMME MEILLE TARJOAVAT Kotikyläni S ierij ärvi
Kotikyläni Sierijärvi on aika
pieni paikka, mutta siellä voi
tehdä kaikenlaista. Esimerkiksi
veneillä, pyöräillä, kalastaa,
retkeillä, saunoa ja uida. Talvella siellä voi laskea mäkeä,
luistella, hiihtää, kelkkailla,
käydä laavuilla ja pilkkiä.
Siellä on myös porofarmi, jossa
voi käydä poroajelulla, istua
kodassa nuotion äärellä ja
tehdä paljon muuta hauskaa.
Järven rannalla sijaitsevassa
Joulukan Metsäkylyssä voi
käydä avantouinnilla ja saunomassa.
Sierijärvellä on rauhaisaa, mikä
on mielestämme tosi mukavaa.
Sami ja Noora

Kotikyläni Koskenkylä
Asumme Koskenkylässä, jossa
voin leikkiä, ulkoiluttaa lemmikkiä, juosta, pyöräillä, lasketella, uida, hyppiä trampoliinilla, pelata jalkapalloa,
laskea pulkkamäkeä, hiihtää,
rakentaa lumilinnoja, olla kavereiden kanssa, osallistua erilaisiin askartelukerhoihin, käydä veneilemässä, voi retkeillä,
voi käydä marjastamassa ja
täällä on paljon kauniita paikkoja. Näitä asioita tykkäämme
tehdä.
Haluaisin Koskenkylään tavallisen ruokakaupan, ettei tarvitsisi lähteä kauas kauppaan
joen toiselle puolelle. Lisäksi
kivan puiston jossa olisi akOikaraisen kylälehti 1 /201 8

tiviteettia perheen jokaiselle
henkilölle. Haluaisimme myös
uimarannan. Koskenkylään tarvittaisiin päiväkoti perheen pienimmille.

lä on hyvät tiet. Ounasvaaralla
on kesäkelkkarata. Koskenkylässä on myös paljon metsää,
jossa voi leikkiä. Ounasvaaralla
voi käydä myös golfaamassa.

Puistoon erilaisia urheilukerhoja, joihin kaikki olisivat
tervetulleita. Kuumille hellepäiville olisi kiva pieni jäätelökioski tai kioski rannan
läheisyyteen tai puistoon.

Talvella Koskenkylän koululla
on kaukalossa jää, jossa voi
luistella. Meillä on myös paljon
hiihtolatuja. Talvella Ounasvaaralla voi lasketella ja laskea
pulkalla. Koskenkylässä voi
myös käydä kelkkailemassa ja
pilkkimässä.

Siiri, Senja Severi

Koskenkylässä voi tehdä kaikkea hauskaa, esim. pyöräillä ja
urheilla. Joessa voi uida, metsässä voi vaeltaa ja tehdä kaikkea hauskaa. Sijaintikin on kiva, kun on kaupunki lähellä,
mutta on rauhallista eikä ruuhkia.
Lisäksi toivoisimme kyläämme
alamäkipyöräilyreittejä, joihin
olisi helppo mennä ja toivoisimme erittäin paljon kauppaa, ja niin moni muukin toivoisi. Kauppa olisi hyvä, sillä
on hankalaa lähteä monen kilometrin päähän kauppaan illalla hakemaan karkkia, ruokaaineita tai vaikka salsaa tacoihin. Parempi urheilukenttä
olisi myös kiva.
Ilari, Aleksi ja Tunna

Kesällä Koskenkylän koululla
voi pelata ja leikkiä telineillä,
karuselleissa ja keinuissa. Koululla on myös tekonurmi ja
kaukalo, joissa voi kesäisin
pelata pelejä. Kesällä voi
pyöräillä, skeittailla, kruisailla,
lenkkeillä ja juosta, koska tääl-

Keväällä Koskenkylän nuorisoseura järjestää vappujuhlat ja
syksyllä halloween juhlat, joissa on paljon tekemistä kuten kivoja pelejä ja kanttiini, josta
saa leivonnaisia ja juotavaa.
Nuorisoseura on järjestänyt
myös talvisin hiihtokilpailut
Ounasvaaran hiihtostadionilla
ja kesäisin yleisurheilukisat
koululla.
Täällä on kiva asua, koska kaverit asuvat lähellä. Täällä on
paljon tekemistä - ei ole ikinä
tylsää. Koulu on hyvän kokoinen ja lähellä, tiet ovat kunnossa, harrastuksiin pääsee nopeasti, kaikki tuntevat toisensa.
Kaupunkiin pääsee nopeaa ja
kaupat on lähellä. Täällä on
ihanat maisemat.
Haluaisimme tänne lähikaupan,
uimarannan ja pienen leikkipuiston pienille lapsille, koska
koulun telineet ovat liian isoja
heille.
Viivi, Nea, Paju ja Edith
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VIIDES LUOKKALAIS TEN AJATUKS IA
JOKIVARRELTA
Kotikyläni Oikarainen
Kotikyläni on Oikarainen. Se
muodostuu Kemijoesta, metsistä ja pelloista. Lisäksi
Oikaraisella on mukavia ihmisiä. Siellä on kaunista ja rauhallista. Oikaraisella on vanha
koulu, joka lakkautettiin. Kierrätyspiste sijaitsee koulun pihalla.
Oikaraisella on erilaisia kerhoja, kuten 4H-kerho. Kesäisin
Oikaraisella järjestetään Marjetantori, jossa on kivaa tekemistä lapsille ja aikuisille.
Oikaraisella voi liikkua paljon
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metsissä. Pyöräilijöitä on paljon ja kävelijöitäkin liikkuu
joskus. Kalastus ja pilkkiminen
on mukavaa Oikaraisella. Oikaraisella voi urheilla, kuten luistella, hiihtää, ratsastaa ja pyöräillä. Oikaraisen koulun pihalla on leikkitelineitä, joissa lapset tykkäävät leikkiä. Lisäksi
siellä on jääkiekkokaukalo ja
jalkapallokenttä. Oikaraisella
on taukopaikka josta saa
lähinnä herkkuja ja pizzaa.
Ylikörköntiellä liikutaan paljon
niin autoilla kuin kävellen ja
pyörällä, mutta siellä ei ole
katulamppuja. Olisi kivaa, jos

Oikaraisella
järjestettäisiin
enemmän tekemistä lapsille ja
nuorille.
Neljäsluokkalaiset kertoivat, että Oikaraisella on mukavaa
asua, koska siellä on turvallista.
Parasta Oikaraisessa on kauniit
maisemat. Oikaraisella voi nähdä kavereita ja uida. He kuitenkin toivovat lisää asukkaita
ja kaupan.
Saara
Tekstin ja kuvan toimitti:
Ulla Autti
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JOKKAPIRTIN KUULUMIS IA
Ei liene liioiteltua sanoa, että kevät 2018 oli lumen runsauden suhteen hiihtäjän ihanneaikaa. Tähän
voimme me Jokkapirtin hiihtokahvion emännät täysin yhtyä, kun kevään aikana seurasimme näitä satoja
hiihtäjiä lättykahvilla.
Lumi on riesa jos sitä on liikaa ja väärässä paikassa. Jokkavaaran maastoon tämän kevään lumet
asettuivat hyvin, varsinkin, kun Ounasvaaralta Jokkapirtille pidettävän hiihtoladun hoito ja aukiauraus
hoidettiin esimerkillisesti. Latukahvion vieraskirjaan kertyikin kevään aikana lähes 800 kävijämerkintää.
Se on kaikkien aikojen ennätys, joka on syntynyt yhteistyössä Ounasvaaran järjestämän hiihtoladun sekä
Oikaraisen Hakan työpanoksen kanssa.
Vuodesta toiseen, voimme jopa sanoa vuosikymmenestä toiseen, on muutamia uskollisia hiihtäjiä, jotka
ilmestyvät heti helmikuun lopulla kun latu on aukaistu, ja he samat lopettavat, kun viimeisiä lumia
viedään vetenä alas vaarojen rinnettä. Yksi heistä on rovaniemeläinen Antti Ryynänen (kuva alla
vasemmalla). Hänen valoisa ja positiivinen asenteensa tuo kevätpäivään aina virkistävän säväyksen.
Häneltä heltiää myös kahvilan emännille muutama kiitoksen sana.
Myös Martti Räsänen (kuva alla oikealla), syntyisin Oikaraisesta, kylän omia poikia, on erittäin aktiivinen
hiihtäjä ja vuosien mittaan Ounasvaara-Jokkavaara-latu on tullut hänelle erittäin tutuksi. Tuttujen
tapaaminen lättykahvien merkeissä on hänen sanojensa mukaan "viikonlopun kohokohtia".
Näillä näkymin hiihtolatu saadaan myös ensi kevääksi. Toivotamme Oikaraisen Hakan puolesta hyvää
vuoden jatkoa ja tapaamisiin ensi vuoden lumilla.
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Lättykahvion emäntinä vuorossa Arja ja Pirjo.

HIERONTAPALVELU TUOTIIN KYLÄLLE
Aivan uskomattoman helppo tilaisuus päästä hierojalle, jopa samana päivänä, omalla kylällä. Ei uskoisi,
mutta totta on. Nykyisin, kun aikoja pitää jonottaa jopa viikkoja jollekin vastaanotolle, tuo tuntuu jopa
ylellisyydeltä. Näin on kuitenkin Oikaraisella tapahtunut. Jo muutamia viikkoja toiminut hierontapalvelu
on ollut erittäin suosittu. Koulun nuorisotiloissa kerran viikossa vastaanottoa pitävä Harri Riipi on
tyytyväinen potilasmäärään. Rahallisesti tämä tuskin on kannattavaa, mutta on mahtavaa nähdä kun
iäkkäät ihmiset varsinkin saavat helpotusta niin niskoille kuin selkään ja jalkoihin. Kiitollinen
potilaskunta patistaa myös syksyllä jatkamaan toimintaa. Sitä toivomme.
Aukeaman teksti Enni Yliraudanjoki, kuvat Arja Suomäki
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OIKARAIS EN OIVAT

Aloiteimme 2000-luvun alussa pelaamisen yhteistyössä Vaaralan Pallon kanssa. Yhteisiä salivuorot
olivat ensin Syväsenvaaran ja siitten Saaren ala-asteella. Oikaraisen Oivat aloitti omana joukkueena
2013 ja harjottelee vieläkin yhdessä Vaaralan Pallon kanssa kaksi kertaa viikossa. Käymme
vuosittain Levillä kolmessa turnauksessa sekä muissa Rovaniemellä tapahtuvissa turnauksissa.
Viimeksi A.P. Wolleyssä tulimme miesten B-sarjassa kakkoseksi ja sekasarjassa ykköseksi. Vuosi
vuodelta pelit ovat parantuneet.
Joukkuessa pelaavat tällä hetkellä (kuvassa alla vasemmalta lukien): Matti Elkki, Timo Elonen,
Jarkko Ruokanen, , Olli Vaarala, Kari Vaarala ja Ari Puhakka. Managerinaan on, myös Levin
turnauksessa mukana ollut, Antti Paavola.

Alkuperäinen joukkue toimi nimellä Nasa, vuoden 2000 alusta vuoteen 2013. Sen jälkeen nimi muuttui
muotoon Oikaraisen Oivat. Alemmassa kuvassa vasemmalta ylhäältä: Antti Elkki, Ari Puhakka, Antti
Paavola, Jari Rauhala, alla Onni Vaarala, Marko Perätalo ja Maarit Tenhunen.
Teksti ja kuvat Antti Paavola.
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TILANNEKATS AUS S IERILÄ HANKKEES EEN

Sierilän voimalaitoksen tuottamalla energiamäärällä katettaisiin noin 22 000 nelihenkisen kotitalouden
vuotuinen sähköntarve. Sierilä tukee osaltaan Suomen tavoitetta siirtyä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa
tuottamalla päästötöntä energiaa sekä mahdollistamalla myös muiden päästöttömien tuotantomuotojen
lisäämisen Suomen sähköjärjestelmään. Hankkeella olisi rakentamisaikana merkittävä työllisyysvaikutus.
Valmistumisen jälkeen laitoksen kiinteistöverotuotto Rovaniemen kaupungille olisi noin 1,5 miljoona
euroa vuodessa.

Tämän hetkinen valmisteluvaihe
Jatkamme yhteistyössä eri osapuolten kanssa hankkeen valmistelua ratkaistaksemme vielä avoinna olevat, hankkeen kannalta olennaiset asiat. Tämän takia rakentamispäätöstä ei ole vielä tehty. Valmistelun
aikana olemme päivittäneet toteutussuunnitelmia, kilpailuttaneet rakennusurakoita sekä päälaitetoimittajia.
Investointipäätöksen jälkeen työt aloitetaan pikaisella aikataululla. Jotta työt saadaan käyntiin sujuvasti,
raivataan voimalaitosalue mahdollisesti jo ennen investointipäätöksen tekemistä. Informoimme raivauksen käynnistämisestä erikseen.
Tässä vaiheessa askarruttavista asioista voi olla yhteydessä Kemijoki Oy:n verkkosivujen palautejärjestelmän kautta tai suoraan minuun tai Sakari Pyhäjärveen. Kerromme mielellämme hankkeen
tilanteesta ja mieltä askarruttavista asioista.
Patojen rakentamisessa tavoite on käyttää mahdollisimman paljon Sieriniemen kanavan kaivuusta
saatavia maamassoja. Maa-aines ei kuitenkaan välttämättä sovellu patojen kaikkiin rakenteisiin. Tämän
takia olemme hakeneet maa-aineksen ottolupia myös Pikkuvaarassa, Karivaarassa ja Permantokoskella.
On tärkeää, että maanottopaikkoja on molemmin puolin jokea ja lähellä käyttökohteita, jotta kuljetuksista
aiheutuva haitta olisi mahdollisimman vähäinen. Permantokosken osalta tarve on saada aikoinaan
alakanavasta louhittua louhetta rakennustöiden alkuvaiheessa tehtävään työpatoon. Myöhäisemmässä
vaiheessa myös tarvittava louhe on tarkoitus saada Sieriniemen kanavan louheesta.
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta myönsi voimalaitoksen rakennusluvan helmikuun lopussa.
Rakennusluvassa määritetään voimalaitosrakennukseen liittyvistä asioista. Rakennusluvasta on valitettu
hallinto-oikeuteen. Ympäristölautakunta myönsi myös em. maa-ainesten ottoluvat. Voimajohdon osalta
olemme teettäneet esisuunnittelun, joka sisälsi myös voimajohdon ympäristöselvityksen.
Energiamarkkinavirasto myönsi johdolle hankeluvan huhtikuussa. Olemme lisäksi neuvotelleet
ELYkeskuksen kanssa erilaisista rakentamisen aikaisista tarkkailuista ja niiden toteuttamisesta.
Kesän 2018 aikana jatkamme maasto- ja vesistökartoituksia Sierilän vaikutusalueella yhteistyössä eri
osapuolten kanssa. Kartoitusten ja selvitysten avulla saadaan tarkentavia tietoja esimerkiksi alueen
maaperästä, pinnan muodoista, rakennuksista ja metsistä. Selvitysten perusteella laaditaan
yksityiskohtaisia suunnitelmia eri töiden ja tehtävien osalta. Selvityksiin liittyvistä asioista informoimme
erikseen maanomistajia ja paikallisia asukkaita mahdollisista selvitysten aiheuttamista vaikutuksista.
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Eläimiin j a kasveihin liittyvät tutkimukset

Syksyllä 2017 tehtiin sukellustarkastuksia Vanttauskosken alapuolella sekä Tikkasenkarin ja Tervakarin
alueilla. Molemmilla kerroilla löytyi yksi jokihelmisimpukka eli raakku Vanttauskosken alapuolelta varsin
läheltä toisiaan. Muita simpukoita löytyi n. 300 kpl. Laadimme alueesta virtausmallinnuksen
nykytilanteessa ja Sierilän valmistumisen jälkeisestä tilanteesta. Mallinnuksella pyritään selvittämään
olosuhteiden muuttuminen raakkujen elinolosuhteiden kannalta. Lisäksi olemme talven aikana selvittäneet
saukkojen liikkumisia alueella. Tältä osin raportti on vielä kesken.
Kesällä 2017 teetimme sekä törmäpääskyjen että rapujen nykytilaselvityksen. Törmäpääskyjen osalta
selvitettiin pesimäyhdyskuntien sijainnit ja pesivien lintujen parimäärät. Selvitys on lähtökohta
lupaedellytysten mukaiselle seurannalle sekä suunnitelmille auttaa törmäpääskyjen pesinnän onnistumista.
Vastaavasti rapujen osalta selvitettiin rapukannan tila voimalaitoksen vaikutusalueella. Koeravustuksissa
ei saatu saaliiksi yhtään rapua. Rapurutto on tuhonnut rapukannan voimalaitoksen vaikutusalueella varsin
täydellisesti.

Infotilaisuus Oikaraisen koululla

Järjestimme toukokuussa info- ja keskustelutilaisuuden Sierilä hankkeen tilanteesta vaikutusalueen
asukkaille ja maanomistajille. Tilaisuus sai hyvän suosion ja paikalle saapui suuri joukko asiasta
kiinnostuneita henkilöitä. Keskustelu oli hyvää ja aktiivista. Kiitokset kaikille tilaisuuteen osallistuneille
sekä kylätoimikunnalle hyvin hoidetuista järjestelyistä. Vastaavia info- ja keskustelutilaisuuksia
järjestämme myös jatkossa ennen toteutuksen aloittamista sekä myös toteutuksen aikana. Toteutuksen
käynnistyttyä perustetaan myös erillinen seurantaryhmä edistämään vuoropuhelua sekä parantamaan
alueella asuvienihmisten tietoa hankkeen etenemisestä.

S euraavat vaiheet

Investointipäätöksen jälkeen työt aloitetaan pikaisella aikataululla. Jotta työt saadaan käyntiin sujuvasti,
raivataan voimalaitosalue mahdollisesti jo ennen investointipäätöksen tekemistä. Informoimme raivauksen
käynnistämisestä erikseen.
Tässä vaiheessa askarruttavista asioista voi olla yhteydessä Kemijoki Oy:n verkkosivujen
palautejärjestelmän kautta tai suoraan minuun tai Sakari Pyhäjärveen. Kerromme mielellämme hankkeen
tilanteesta ja mieltä askarruttavista asioista.
Lisätietoja:
Timo Torvinen, 020 703 4411, timo.torvinen@kemijoki.fi
Sakari Pyhäjärvi, 020 703 4471, sakari.pyhajarvi@kemijoki.fi
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Leikkaa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jäsenhakemus Oikaraisen kyläyhdistyksen jäsenyyttä voivat hakea kylässä vakituisesti tai vapaaaikanaan asuvat henkilöt. Perheenjäsenet voivat liittyä samalla, tiedot heistäkin alla olevalla tavalla.
Haluan liittyä Oikaraisen Kyläyhdistys ry:n jäseneksi, paikka ja aika: __________________________
Hakijan nimi:_________________________ja omakätinen allekijoitus_________________________
Jakeluosoite:______________________________________________________
Postinumero ja –toimipaikka:___________________________________________
Puh:__________________________
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LUONNONS UOJELULIITTO ROVANIEMI JÄRJES TÄÄ
TOIMINTAA OIKARAIS EN ALUEELLA KES ÄLLÄ.
Ke 4.7. klo 17-20 järjestetään opastettu melontaretki Tikkasenkarilta Petäjäniemeen. Pysähdymme matkan
varrella tutustumaan rantojen luontoon. Retkelle voi osallistua myös aloittelijat. Retki on yhdistyksen
jäsenille ilmainen, ei-jäsenet maksavat sekä opastuksesta että kanootin/kajakin vuokrasta ja kuljetuksista.
To 19.7. klo 10-14 järjestetään Leirikarin leirikeskuksessa lasten/perheiden luontoleiripäivä. Päivän
aikana tutustutaan luontoon leikkien ja nautitaan välipala.
Pe-la Sieriniemen siunaus -soututapahtuma Sierilän voimalaitoksen vastustamiseksi.
Lisätietoja antaa Sari Hänninen, p. 040 873 7986. Ilmoittautumiset rovaniemi@sll.fi.

S IERINIEMEN S IUNAUS ROVANIEMELLÄ
Perj antai 20. 7 .
Klo 12-14 Ilmoittautuminen ja kahvittelua Puurosen rannan laavulla, Vanttauskoskella
Klo 14 Sieriniemen siunaus -soutu lähtee liikkeelle Puurosen rannasta
Klo 18 Rantautuminen Leirikariin: ruokailu ja saunat sekä yöpyminen
Leirikarissa iltamat sekä Concrete Reasons -dokumenttielokuva

Lauantai 21 . 7 .
Klo 8 Lähtö Leirikarista
Klo 11 Pullakahvit ja puhetta Fraunbergien rannassa
Klo 12 Soutu päättyy Marjetan torille
Soutajien ja yleisön ruokailu- ja yöpymispaketti 20€/hlö. Kuljetukset kuuluvat hintaan.
Ilmoittautuminen: sari.hanninen@rovaniemi.fi, p. 040 873 7986.
Järjestää SLL Rovaniemi
Tapahtumaa tukee EKOenergia
Teksti ja kuva: Sari Hänninen
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VALTUUS TOALOITE

Kevyenliikenteenväylä S aarenkylä –
Oikarainen – Koskenkylä
Kuusamontie on jo nykyisellään vilkkaasti liikennöity kapea tie, suurimmalta osalta ilman kevyelle liikenteelle varattua tila. Erityisen haasteen kevyelle
liikenteelle aiheuttaa vilkas rekkaliikenne, sora- ja
tukkirekat. Esitän, että uuden Vartioniemen asemakaavan yhteydessä tehdään suunnitelma kevyenliikenteen väylästä joka kiertää Kemijoen molemmin
puolin, Saarenkylä-Oikarainen-Koskenkylä. Tämä
reitti on jo nyt laajasti kaupunkilaisten suosima pyöräilyreitti. Kevyenliikenteenväylä loisi turvallisuutta
ja lisäisi mahdollisuutta pyöräillä ja retkeillä tällä
luonnonkauniilla alueella. Kevyenliikenteen väylän
puute aiheuttaa vaarallisia kevyen- ja muun liikenteen kohtaamisia. Alueelle leviävä uusi asutus ja erityisesti Vartionimen asemakaava tulee entisestään
lisäämään liikennettä alueella.
Hilpi Ahola

